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0.5.1 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

 0 - Vodilna mapa:

Projektant:

Studio UR.A.D. d.o.o.
Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica

studio@urad.si

Odg. vodja projekta:

Mojca Magajne, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0913

1 - Načrt arhitekture

Projektant:

Studio UR.A.D. d.o.o.
Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica

studio@urad.si

Odg. vodja projekta:

Mojca Magajne, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0913

Elaborati:

Geodetski načrt

Projektant:

ŽOLNIR  d.o.o.
Trg Ivana roba 2 , 

5290 Šempeter pri Gorici

tel. 05 393 80 44 
info@zolnir.sii

Izdelovalec:

Dinko Hrabrić, univ.dipl.inž.geod.
IZS Geo 0156
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9.0 POROČILO

1. LOKACIJA

Predvidena je prenova obstoječega večnamenskega igrišča ob OŠ Solkan. Igrišče je 

locirano na parceli 992/4 k.o. Solkan na šolskem zemljišču JV od obstoječe šole. Na 

zahodni strani meji na javno cesto - Šolska ulica, na severni strani je interna dovozna 

cesta na šolskem zemljišču, ki služi tudi dovozu do šolske kuhinje, na vzhodni strani 

proti telovadnici je tekalna steza (asfaltirana povozna površin) na južni strani je privat 

parcela. Površina obravnavanega območja predvidene sanacije znaša 2464 m2. 

2. OBSTOJEČE STANJE

Obstoječe večnamensko igrišče obsega:

 igrišče za košarko dim. 14.6 x 26.3 m

 igrišče za rokomet oziroma mali nogomet dim. 40.4 x 21.6 m

 igrišče za odbojko, ki služi tudi igri med dvema ognjema 9.0 x 18 m

 zaletišče in doskočišče skoka v daljino 

Igrišče je v celoti obdano z 4-5.5 m visoko ograjo, ki je na vzhodni strani že zamenjana 

s panelno, na ostalih treh straneh pa je še obstoječa žična ograja.

Na splošno je igrišče v zelo slabem stanju. Površina asfalta je groba, neravna ter 

mestoma razpokana in kot taka ne omogoča varne igre otrok. Steza zaletišča in 

doskočišče skoka v daljino zaradi dotrajanosti že več let ne služita namenu. Dvignjeni 

poškodovani robniki, mulda za golom, korene dreves v zelenici in dvignjen okvir ob 

temelju košev predstavljajo nevarnost za spotikanje otok. Dotrajana je tudi obstoječa 

ograja, na več mestih je poškodovana mreža, vprašljiva je tudi dejanska nosilnost 

kovinskih stebrov, saj rjavijo tudi v notranjosti.

območje predvidene 

rekonstrukcije igrišča 

ob OŠ Solkan

3. OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Investitor želi na obstoječi lokaciji igrišč izboljšati pogoje za pouk športne vzgoje v OŠ 

Solkan. Igrišče bodo v popoldanskem času uporabljali tudi drugi krajani.
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Na željo uporabnika se ohrani obstoječa razporeditev igralnih površin in doda manjše 

večnamensko igrišče na jugu. Postavitev nove opreme in odmiki igralnih površin naj bi 

omogočali izvedbo teka po robu večnamenskega igrišča. 

4. PREDVIDENE FAZE SANACIJE IGRIŠČA

Prenova je predvidena v dveh fazah. Primarna potreba šole so urejene talne površine, 

zato je sanacija le teh predvidena v 1. fazi.

Predvidene faze: 

1 faza: ureditev odvodnje meteornih vod, sanacija in delna razširitev asfalne površine, 

preplastitev s sintetično športno podlago, nadomestitev obstoječe opreme z novo, 

montaža klopi, delna sanacija zelenice,... 

2 faza: zamenjava ograje, montaža pitnika, koša za smeti, dodatnih klopi,...

5. RUŠITVE

Vse načrtovane rušitve so predvidene v 1 fazi razen odstranitve ograje, ki je predvidena

v 2. fazi 

Predvidene rušitve:

 odstranitev obstoječe opreme (golov, košev in enega nosilca mreže za odbojko)

 odstranitev betonskih robnikov

 odstranitev betonske mulde in jaška meteorne kanalizacije v delu igrišča ob 

muldi 

 odstranitev vseh elementov skoka v daljino (zaletišča z robniki in doskočišče)

 odstranitev obrabnega sloja asfalta na mestih udrtin, večjih neravnin, razpok ob 

novih kanaletah in robnikih 

 odstranitev asfalta na južnem delu igrišča in delna odstranitev tampona 

6. PREDVIDENA REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA V 1. FAZI

6.1. Večnamenska igralna površina

 Igralna površina je povečana z ukinitvijo zelenice ob obeh koših in zelenice za 

golom, da nastane večja, skoraj pravilna pravokotna površina namenjena igri in 

teku na robovih igrišč. Maksimalne tlorisne dimenzije igrišča tako znašajo    

62.2 m x 32.8 m.

 Ohrani se obstoječa delitev večnamenske površine na športna igrišča z 

manjšimi premiki igrišč zaradi zagotovitve večje varnosti. Premiki igrišč so 

izvedeni v omejenem obsegu zaradi obstoječih naklonov asfalta, temeljev 

lovilne mreže in ograje na obodu. Na južnem delu je predviden zaris dodatnega 

igrišča. Predvidena je sanacija asfalta in preplastitev z vodonepropustno 

sintetično športno podlago debeline 12 mm. 

 Igrišče za mali nogomet oz. rokomet dimenzij 20 m x 39 m se ohrani na 

obstoječi lokaciji. Spremenijo se dimenzije in odmiki - poveča so odmik od 

ograje (min. odmik 1.1 m), zidu na jugu (min. odmik gola od spodnjega roba 

zidu je 1.40 m) in odmik gola od lovilnih mrež, ki se ohranijo (ca. 0.65 m). 

Predvidi se nova gola, lovilne mreže se ohranijo.

 Igrišče za košarko dimenzij 14.5m x 27.0 m, se odmakne od lovilnih mrež za  

15 cm in malenkostno podaljša. Na košarki je predviden dodaten zaris odbojke 

oziroma igrišča med dvema ognjema. Predvidi se nova koša, da je možen tek 

po robu igrišča
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 Igrišče odbojke oziroma med dvema ognjema dim. 9 m x18 m se nekoliko 

premakne proti jugu, da je večja varnostna razdalja do igrišča za košarko. 

 Predviden je dodaten zaris večnamenskega igrišča dimenzij 8 m x 16 m na 

južnem delu igralne ploščadi.

 Na severovzhodu se predvidi ureditev pitnika in koša za smeti - 1 fazi le 

izvedba temeljev in priključkov za pitnik. Temelja bosta v 1. fazi preplaščena s 

sintetično športno podlago, da ne bosta videna.

6.2.  Skok v daljino in troskok

Obstoječe zaletišče in doskočišče je močno dotrajano, tako da je predvidena 

odstranitev obstoječega asfalta, robnikov, lesenega okvirja doskočišča in ab plošče ter 

izkop zemljine v delu manjkajoče steze in doskočišča.

Predvideno zaletišče troskoka je dimenzij 39 m x 2.9 m, podlaga je tartan.  Namesto od-

rivne deske se predvidi le zaris. Doskočišče je dimenzij 8.5 m x 2.90 (je ožje in daljše od

prvotnega). Idealna dolžina zaletišča od odriva naj bi bila min. 40 m, vendar je dolžina 

zaradi varovanja dreves krajša. Glede na načrt in stanje na licu mesta je možno dimen-

zijo še nekoliko skrajšati. Širina zarisa tekalne steze je 1,22 m. 

6.3.  Zelena površina s klopmi

Med tekalno stezo in obstoječo ograjo proti cesti se ohrani obstoječo zelenico z obstoje-

čimi drevesi. Predvideno je dodatno nasutje zemljine, da se zasuje čim večji del korenin

in ureditev dveh sklopov klopi, ki obdajajo drevo. Taka zasnova klopi je predvidena, da 

se prepreči spotikanje otrok ob korenine, ki jih ob drevesu zaradi obstoječega nizkega 

opornega zidu oziroma robnika ob ograji ne moremo enostavno prekriti z zelenico (spi-

ranje zemljine na cesto). Istočasno se z ureditvijo mirne cone tudi deloma umiri hitrost 

gibanja otrok.

Predvidena je izvedba dveh klopi brez naslona sestavljenih iz 4 elementov, ki v obliki 

pravokotnika obdajajo drevo. Dimenzija klopi oziroma točna pozicija temeljev se prilaga-

ja koreninam dreves (najprej se izvede temelj, nato se predvidi točno dolžino lesenih 

elementov sedala). 

7. HORTIKULTURNA UREDITEV

Ob  cesti  se  ohrani  del  zelenice  z  obstoječimi  drevesi.  Nad  koreninami  dreves  je

predvideno nasutje zemljine, da se prepreči možnost spotikanja otrok. Višje korenine ob

deblu,  ki  jih  ne bo možno prekriti,  bodo zaščitene s klopjo  ob drevesu.  Predvidi  se

nasutje humusa debeline 5-40 cm glede na obstoječ teren, planiranje in valjanje ter

zasaditev z nezahtevno travno mešanico, ki ustreza danim pogojem zasaditve. 

8. KOMUNALNI PRIKLJUČKI, INŠTALACIJE

Podatki o prisotnosti, poteku in lokaciji posameznih komunalnih vodov so bili pridobljeni 

na podlagi geodetskega načrta, ki je sestavni del projekta. 

Igrišče je že priključeno na javno meteorno kanalizacijo. 

Na SZ delu igrišča je jašek vodovoda, kjer je predvidena priključitev pitnika. 

Razsvetljava igrišča ni predvidena.

Vse obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo na območju predvidene gradnje je pred 

izvedbo del potrebno zakoličiti, da pri izvajanju ne pride do njihovega poškodovanja. Za-

količbo izvede pooblaščeni predstavnik upravljalca posameznega komunalnega voda.

Izkope v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno. Zaščito posameznih 

naprav mora izvajalec izvesti po navodilih in pogojih upravljavcev posameznih 

komunalnih naprav. Pred polaganjem cevi meteorne kanalizacije se izvede  peščeno 
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spodnjo posteljico debeline 10 cm ter zgornjo posteljico (obsip) v debelini 20 cm nad 

cevjo. Pri drenažni cevi in drenažno-kanalizacijski se uredi betonsko podlago. 

Kanalizacijo se lahko zasipa z izkopanim materialom le v primeru, če le ta ustreza 

zahtevam glede kvalitete, drugače pa se uporabi tamponski drobljenec.  Posamezni sloj

zasipa je potrebno dobro komprimirati, pri čemer je komprimacija prvega sloja nad cevjo

ročna. Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja.

Po končanih kanalizacijskih delih je potrebno kanalizacijo preizkusiti na tesnost in pre-

tok.

8.1 Odvodnja igrišč

Obstoječi nakloni igrišč omogočajo odtekanje vode v 4 smereh:

 Del površine nogometnega in košarkaškega igrišča se odvodnjava proti obsto-

ječi betonski muldi, ki je ob močnem deževju zaradi zamašitve odtoka polna 

vode. V projektu sanacije je predvidena odstranitev mulde in nadomestitev z  li-

nijsko kanaleto iz umetne mase, ki se vgradi čim bližje stebrom lovilne mreže 

(upoštevati stabilnost).

 Del površine igrišča med dvema ognjema in nogometnega igrišča se 

odvodnjava proti sredini igrišča, kjer je sedaj le rahla poglobitev v asfaltu z 

naklonom proti betonski muldi. V projektu sanacije je predvidena  izvedba 

linijske kanalete iz umetne mase in ob vgradnji sanacija asfalta.

 Del površine košarkaškega igrišča so odvodnjava proti linijski poglobitvi v 

asfaltu, kjer sta dva odtočna jaška. Predvideno je rezkanje asfalta in izvedba 

ravnejše rahle poglobitve v novem asfaltu bližje odtokom (v liniji najbližjega 

odtoka), da se poveča varnostna površina ob košarkaškem igrišču in zmanjša 

površina zastajanja vode. 

 Del površine igrišča med dvema ognjema in košarkaškega igrišča se 

odvodnjava proti zelenici ob cesti, ob robu tekalne steze skoka v daljino je zato 

predvidena ureditev drenaže, deloma se vodo lovi tudi z minimalno poglobitvijo 

v asfaltu na robu tekalne steze – smer odtoka proti linijski kanaleti, ki 

nadomešča sedanjo betonsko muldo.

Za zagotovitev boljšega odtekanja vode iz športnih površin (zlasti nogometnega igrišča) 

je predvidena delna sanacija asfalta (sanacija udrtin) in minimalna povečava naklona s 

sintetično preplastitvijo. 

Odtočni jašek v zelenici na zahodu se ohrani.

Ker predvidevamo, da so tla pod doskočiščem ilovnata je predviden dodaten iztok vode 

iz peskolova pod peskovnikom DN110.  Vzdolž tekalne steze je predvidena ureditev 

drenaže DN160.

8.3  Pitnik

V prvi fazi je predvidena le izvedba temelja pitnika, ureditev priklopa na vodovod, izved-

ba kanalizacije za odvod odpadnih vod ter jaška z betonskim pokrovom, kjer je predvi-

dena vgradnja iztočne pipe in ventila za zapiranje vode pozimi. 

9. PREDVIDENA REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA V 2. FAZI

V 2. fazi izvajanja del dostava po večnamenskem igrišču ne bo več možna zaradi varo-

vanja športne podlage. Dostop za menjavo ograje bo možen po obodu igrišča na sever-

ni, vzhodni in zahodni strani igrišča. Za izvedbo robnika ob obstoječi ograji ob cesti je 

predviden dostop s pločnika z odstranitvijo panela obstoječe ograje.

Dela predvidena v 2. fazi:

 menjava in sanacija obstoječe ograja
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 izvedba dela klopi

 izvedba robnika ob ograji na zahodni strani zelenice za izvedbo dodatne izrav-

nave zelenice oziroma zasutje korenin obstoječih dreves na zahodni strani

 montaža koša za smeti na temelj izveden 1. fazi

 montaža in priklop pitnika na temelj in inštalacije izvedene v 1. fazi

Ograja

Nova ograja je podobno oblikovana kot obstoječa nova ograja ob cesti, le da je zaradi 

bližine igrišč zaradi udarcev žog bolj ojačana. Višina nove ograje je enaka obstoječi. 

V ograji so predvidena dvojna dvokrilna vrata in ena enokrilna, ki se odpirajo v smeri 

proti igrišču, za popoldance je predviden dodaten prehod v širini 45 cm. Odpiranje dvo-

krilnih vrat je 180°.

Vrata so brez pragov, da se omogoči lažjo evakuacijo in dostop invalidov skladno s Pra-

vilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov 

v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. 

10. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 

Športno igrišče ne predstavlja vira požarne nevarnosti, zato niso predvideni ukrepi 

varstva pred požarom. Ker je na igrišče predviden umik otrok iz šole ob požaru ali 

naravnih nesrečah se ohranja obstoječa razporeditev in dimenzije vratnih odprtin v 

ograji, ki obdaja igrišče. Smer odpiranja vrat je v smeri evakuacije, torej proti igrišču. 

Prometna ureditev do igrišča in okolice omogoča dovoz urgentnim in gasilskim vozilom.
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0.91 GRAFIKA

1.1    Obstoječe stanje M 1:200
1.2      Situacija rušitev M 1:200

1.3   Ureditvena situacija M 1:200
1.4  Komunalna situacija M 1:200
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